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“فاجرن” منوذجًا:
التوظيف الروسي للشركات العسكرية اخلاصة يف دعم احللفاء

ولــم يقتصــر الحديــث عــن دور الشــركة المذكــورة فــي ســوريا 
وحدهــا، بــل امتــدت اإلشــارة إلــى دورهــا فــي ســاحات صراعيــة 
أخــرى مثــل أوكرانيــا. وفــي حيــن تؤكــد هــذه التقاريــر ارتبــاط هــذه 
الشــركة العســكرية الخاصــة بمؤسســات عســكرية وأمنيــة رســمية، 
فــإن وزارة الدفــاع الروســية تنكــر دومــاً علمهــا بمقاتلــي الشــركة 
أو ارتباطهــا بهــم، وذلــك علــى الرغــم مــن اســتمرار المحــاوالت 
الروســية إلجــراء تعديــات علــى قانــون الخدمــة العســكرية، 

وإصــدار قانــون لتنظيــم عمــل الشــركات العســكرية الخاصــة. 

ــي  ــف الروس ــاد التوظي ــى أبع ــوء عل ــاء الض ــم إلق ــوف يت وس
ــيا  ــت روس ــي دفع ــباب الت ــة، واألس ــكرية الخاص ــركات العس للش
لاعتمــاد عليهــم، باإلضافــة إلــى اإلشــارة إلــى الجهــود التشــريعية 
ــة لتقنيــن أوضاعهــم، وأخيــراً، توضيــح موقــف المؤسســة  المبذول

ــا.  العســكرية والروســية الرســمية منه

اأوًل: دور ال�سركات الع�سكرية اخلا�سة
يشــير عــدد كبيــر مــن التقاريــر اإلعاميــة إلــى مشــاركة شــركات 
عســكرية روســية خاصــة، فــي الصراعيــن األوكرانــي والســوري. 
ويــدور الحديــث بصــورة خاصــة عــن شــركة عســكرية تحمــل اســم 
"فاجنــر". وهــذا االســم هــو اســم الشــهرة لشــخص اســمه "دميتــري 
أوتكيــن"، وأشــارت صحيفــة "آر بــي كا" الروســية إلــى أنــه خــدم 
فــي "فــرق البحــث واإلنقــاذ" التابعــة لـــ "جهــاز االســتخبارات 

الخارجيــة الروســي"، بينمــا أشــارت صحــف أخــرى إلــى أنــه 
ضابــط رفيــع فــي القــوات الخاصــة التابعــة لجهــاز االســتخبارات 
ذاتــه، وهــو واحــد مــن أكثــر المؤسســات األمنيــة الروســية ســرية، 
ويتهــم بالتجســس وتنفيــذ "العمليــات الســرية" الحساســة والخطيــرة. 

ووفــق تقاريــر صحفيــة، انضــم دميتــري أوتكيــن إلــى صفــوف 
شــركة عســكرية روســية خاصــة اســمها "الفرقــة الســافية"، وهــي 
شــركة مســجلة رســمياً فــي هونــج كونــج، وقــد عملــت فــي ســوريا 
ألول مــرة عــام 2013. وحينهــا شــارك المقاتلــون المرتزقــة مــن 
"الفرقــة الســافية" فــي معــارك قــرب الســخنة في محافظــة حمص، 
وأصيــب عــدد منهــم بجــراح، فقــرروا العــودة إلــى روســيا. وقامــت 
طائرتــان بنقلهــم إلــى موســكو، حيــث اعتقلتهــم االســتخبارات 
الروســية، وحكمــت المحكمــة عليهــم بالســجن 3 ســنوات، وبهــذا 

انتهــت مســيرة "الفرقــة")1(. 

وبعــد نحــو عاميــن، وتحديــداً فــي أكتوبــر عــام 2015 ظهــر 
اســم "مجموعــة فاجنــر" التــي يقــال إن مؤسســها وقائدهــا هــو 
"دميتــري أوتكيــن" كذلــك. ويمكــن حصــر األدوار التــي لعبتهــا هذه 
الشــركة، وغيرهــا مــن الشــركات العســكرية الخاصــة فــي التالــي:

1- المشــاركة فــي العمليــات القتاليــة: فقد أشــارت تقاريــر إعامية 
إلــى أن المجموعــة التــي تضــم فــي صفوفهــا الجــزء األكبــر مــن 
العناصــر الســابقة فــي "الفرقــة الســافية" شــاركت فــي الصــراع 

بعــد اإلعــالن رســميًا يف مطلــع ديســمرب 2017، عن انتهاء العملية العســكرية الروســية ضد "داعش" 
يف ســوريا، جتــدد اجلــدل يف األوســاط الروســية حــول الشــركات العســكرية اخلاصــة، الســيما مصــري 
ــن  ــرن"، والذي ــم "فاج ــرف باس ــة ُتع ــية خاص ــكرية روس ــركة عس ــني يف ش ــروس، العامل ــني ال املقاتل
شــاركوا إىل جانــب قــوات النظــام الســوري يف املعــارك ضــد فصائــل املعارضــة املســلحة، وضــد 

التنظيمــات اإلرهابيــة، وبصــورة خاصــة يف مناطــق احلقــول النفطيــة يف تدمــر وديــر الــزور. 

جوليا ترويتسكايا
كبري املراسلني يف وكالة األخبار الدولية، 

“روسيا سيغودنيوا”، اإلمارات
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ــي  ــة ف ــذ عــام 2014، لمســاندة الميليشــيات المحلي ــي من األوكران
جنــوب شــرق أوكرانيــا فــي مواجهــة الحكومــة األوكرانيــة. 

ومــن جهــة ثانيــة، شــاركت "مجموعــة فاجنــر" كقــوة عســكرية 
فــي القتــال فــي ســوريا إلــى جانــب القــوات الحكوميــة منــذ خريــف 
2015، وذلــك قبــل اإلعــان رســمياً عــن التدخــل العســكري 
الروســي. وذكــرت صحيفــة "آر بــي كا" نقــاً عــن مصــادر مطلعــة 
وضبــاط مــن وزارة الدفــاع الروســية ومــن االســتخبارات أن 
وحــدات "فاجنــر" أقامــت معســكرين أحدهمــا فــي حلــب، واآلخــر 
فــي الاذقيــة، ويوجــد فيهمــا نحــو 2500 عســكري روســي مــن 
الذيــن خدمــوا ســابقاً فــي الوحــدات الخاصــة التابعــة ألجهــزة 
االســتخبارات والداخليــة والدفــاع. وتصــر وزارة الدفــاع الروســية 
ــل فــي  ــأي شــركات عســكرية خاصــة تقات ــكار عاقتهــا ب ــى إن عل

ــوريا)2(. س

2- تقديــم الدعــم للحلفــاء: فقــد تناقلــت مواقع 
التواصــل االجتماعــي مؤخــراً مقطــع فيديــو، 
يظهــر مجموعــة جنــود ســودانيين يتدربــون، 
ويتلقــون تعليمــات علــى يــد مدربيــن مــن 
شــركة فاجنــر. كمــا أشــار تقريــر لرويتــرز 
ــى  ــة تدع ــكرية خاص ــركة عس ــام ش ــى قي إل
 )RSB-group( "مجموعــة آر إس بــي"
بالتعاقــد مــع الجنــرال خليفــة حفتــر، قائــد 
الجيــش الوطنــي الليبــي، والــذي يســيطر على 
شــرق ليبيــا، وذلــك إلزالــة األلغــام األرضيــة 

مــن منشــأة صناعيــة فــي بنغــازي)3(.

ثانيًا: دوافع العتماد على »فاجرن«
ــي  ــة ف ــرة متورط ــنوات األخي ــال الس ــها خ ــيا نفس ــدت روس وج
عــدة صراعــات مســلحة، الســيما فــي أوكرانيــا منــذ عــام 2014، 
وفــي ســوريا منــذ ســبتمبر 2015. وفــي كا الحالتيــن كان تحقيــق 
ــب بالضــرورة تدخــل  ــة الروســية يتطل ــداف السياســة الخارجي أه
قــوات بريــة، وعلــى الرغــم مــن تــردد القيــادات الروســية، فإنهــا 
ــى الشــركات  ــى االعتمــاد عل ــة إل ــي النهاي ــدو أنهــا اضطــرت ف يب
العســكرية الخاصــة، وهــو مــا يمكــن إرجاعــه إلــى العوامــل التالية:

1- تجنــب العقوبــات الدوليــة: فقــد حرصــت موســكو علــى تجنــب 
ــوب  ــي جن ــر ف ــزاع الدائ ــي الن ــا ف أي تدخــل عســكري مباشــر له
ــة  ــيات المحلي ــة، والميليش ــوات الحكومي ــن الق ــا بي ــرق أوكراني ش
فــي لوغانســك ودونيتســك المدعومــة مــن روســيا، إذ إن مثــل هــذا 
ــات  ــات والعقوب ــم اإلدان ــن حج ــيزيد م ــكري كان س ــل العس التدخ

ــى موســكو.  ــة المفروضــة عل الدولي

2- الحــد مــن الخســائر البشــرية: إذ يخشــى الكرمليــن مــن تكــرار 
ســيناريو "أفغانســتان"، حيــن تدخــل االتحــاد الســوفييتي عســكرياً 
فــي أفغانســتان لدعــم الحكومــة المواليــة لاتحــاد الســوفييتي، علــى 
ــن  ــام 1989، م ــى ع ــام 1979، وحت ــن ع ــل م ــد كام ــدار عق م
دون أن ينجــح فــي تحقيــق أهدافــه، وبعــد أن تكبــد خســائر فادحــة. 
ونظــراً لهــذه الذاكــرة الســلبية، فــإن التدخــل الروســي فــي ســوريا 
ــي، خاصــة  ــة تكــرار الســيناريو األفغان ــار هواجــس مــن إمكاني أث
ــداً الخســائر البشــرية  ــرأي العــام الروســي مــازال يتذكــر جي أن ال

المؤلمــة التــي تكبدتهــا القــوات الســوفييتية حيــن دخلــت أفغانســتان. 

وقــد مثلــت الشــركات العســكرية الخاصــة مخرجــاً مناســباً مــن 
ــة،  ــوة بري ــي تشــكيل ق ــا ف ــاد عليه ــذا الوضــع، إذ يمكــن االعتم ه
ــه  ــت ذات ــي الوق ــن ف ــمية، لك ــات الرس ــع الجه ــيق م ــل بالتنس تقات
تعفــي الدولــة مــن الضغــط الــذي قــد يشــكله الــرأي العــام المحلــي 
فــي حــال ارتفعــت الخســائر البشــرية فــي صفــوف تلــك القــوات، 
ذلــك أن الخســائر البشــرية لــن تتكبدهــا القــوات النظاميــة، بــل مــن 
المتعاقديــن طوعــاً مــع شــركات خاصــة للقتــال ينتمــون لــدول 
أخــرى، وليــس روســيا بالضــرورة، كمــا أن قتلــى هــذه الشــركات 
ال تظهــر أســماؤهم ضمــن أعــداد الضحايــا التــي تعلــن عنهــا وزارة 
ــادر  ــض المص ــير بع ــمية)4(. وتش ــورة رس ــية بص ــاع الروس الدف
غيــر الرســمية إلــى أن حوالــي 500 – 600 مــن المتعاقديــن مــع 
شــركة واجنــر قــد قتلــوا فــي ســوريا خــال الفتــرة الممتــدة مــن عام 

ــطس 2016)5(. ــى أغس 2015، وحت

3- محــاكاة الــدول الغربيــة: والتــي اعتمــدت 
ــكرية  ــع شــركات عس ــوات تتب ــر ق ــى نش عل
خاصــة فــي مناطــق صراعيــة، كمــا فــي 
إرســال قــوات خاصــة غربيــة إلــى ليبيــا، 
عــام  فــي  هنــاك  األهليــة  الحــرب  إبــان 
ــلحة  ــة المس ــوات المعارض ــم ق 2011، لدع
فــي مواجهــة قــوات القذافــي)6( علــى الرغــم 

ــك. ــن بذل ــس األم ــض مجل ــدم تفوي ــن ع م

ثالثًا: اجلهود الت�سريعية املبذولة
بخــاف الــدول الغربيــة، تحظــر القوانيــن 
الروســية رســمياً التعــاون مــع الشــركات العســكرية الخاصــة، إذ 
تنــص علــى أن "الجنــود" يعملــون لصالــح الدولــة فقــط. ويعاقــب 
القانــون الجنائــي الروســي مــن يعمــل فــي "شــركات تجنيــد 
ــي الروســي  ــون الجنائ ــة"، إذ تنــص المــادة 359 مــن القان مرتزق
علــى معاقبــة مــن يقوم بـ "المشــاركة في نزاع مســلح علــى أراضي 
دولــة أجنبيــة" بالســجن لمــدة ســبع ســنوات. أمــا تجنيــد المرتزقــة 
وتمويلهــم وتدريبهــم بغــرض "اســتخدامهم فــي نزاع مســلح أو عمل 
ــا  ــون الروســي مرتكبيه ــب القان ــم يعاق ــا"، فهــي جرائ عســكري م
بالســجن حتــى 15 عامــاً)7(. وال توجــد حتــى اليــوم قوانيــن أخــرى 

فــي روســيا تنظــم عمــل الشــركات العســكرية الخاصــة.

وقــد جــرت محــاوالت لتقنيــن وضعهــا بــدءاً مــن أبريــل 
2012، حينمــا أيــد فاديميــر بوتيــن، رئيــس الــوزراء آنــذاك، فــي 
ــد دفــع  ــم مثــل هــذه القــوات. وق خطــاب أمــام الدومــا، فكــرة تنظي
الموقــف اإليجابــي لبوتيــن منهــا بعــض أعضــاء مجلــس الدومــا إلى 
ــة المرتبطــة  ــة بدراســة األبعــاد القانوني ــة برلماني ــام لجن اقتــراح قي
بتنظيــم عملهــا، وقــد تــم تقديــم مشــروع قانــون بالفعــل إلــى المجلس 
ــي  ــون ف ــم يصــدر أي قان ــا ل ــر أن الدوم ــام 2012، غي ــة ع بنهاي

هــذا الشــأن)8(. 

ــر  ــي أواخ ــركات ف ــذه الش ــن ه ــرى لتقني ــة أخ ــرت محاول وج
ــادي نوســوفكو" المنتمــي  ــدم النائــب "جين ــن تق ــك حي 2014، وذل
لتقنيــن  يؤســس  قانــون  بمشــروع  العادلــة"  "روســيا  لحــزب 
ــي"  ــن الروس ــس األم ــن "مجل ــكرية الخاصــة، لك ــركات العس الش

ـــاع  ـــني أوض ـــي يف تقن ـــردد الروس ـــع ال يرج
األوســـاط  انقســـام  إىل  الشـــركات  هـــذه 
ـــارض  ـــد ومع ـــني مؤي ـــكرية ب ـــة والعس األمني
لعملهـــا يف روســـيا، ففـــي حـــني أن الفريـــق 
ـــتطالع  ـــرة االس ـــر دائ ـــوف" مدي ـــر كوروب "إيغ
يؤيـــد  الروســـية  األركان  يف  الرئيســـية 
اســـتخدام مثـــل هـــذه الشـــركات اخلاصـــة، 
فـــإن اجلـــرنال "نيكـــوالي بانكـــوف"، نائـــب 
منـــح  يعـــارض  الروســـي،  الدفـــاع  وزيـــر 
الصفـــة القانونيـــة لعمـــل تلـــك الشـــركات.
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رفــض القانــون، كمــا جــاء الرفــض مــن داخــل األجهــزة األمنيــة 
والعســكرية، والتــي خشــيت من فقــدان احتكارهــا للقوة المســلحة)9(. 
وتجــدد النقــاش مــرة ثالثــة بالتزامــن مــع نشــر القــوات الروســية فــي 
ســوريا فــي ســبتمبر عــام 2015، غيــر أن أيــاً مــن هــذه الجهــود 

لــم يكتــب لهــا النجــاح.

ــة  ــون "الخدم ــل قان ــي تعدي ــل شــرعت موســكو ف ــي المقاب  وف
اإللزاميــة والخدمــة العســكرية" بــدءاً منــذ أغســطس مــن العــام ذاته، 
حيــث جــرى بحــث تعديــات تســمح بتوقيع عقــود "قصيــرة األجل" 
ــوات المســلحة الروســية. وتســمح  ــن خــارج الق ــن م ــع متطوعي م
تلــك التعديــات بالعمــل فــي صفــوف القــوات الروســية على أســاس 
ــن ســتة أشــهر  ــراوح بي ــرة تت ــة قصي ــرة زمني ــن لفت ــد"، لك "التعاق
وعــام، بعدمــا كان القانــون فــي الســابق ينــص علــى التعاقــد لفتــرات 

زمنيــة طويلــة.

وفــي حيــن أن بعــض المراقبيــن رأوا أن هــذا التعديــل يرمــي 
ــة  ــات القتالي ــي العملي ــى المشــاركة ف ــن عل ــى تشــجيع المتطوعي إل
خــارج األراضــي الروســية، مــن دون أن يكونــوا ملزميــن بالبقــاء 
ــل  ــى التعدي ــن نظــروا إل ــإن آخري ــة، ف ــرات طويل ــش لفت ــي الجي ف
باعتبــاره تمهيــداً للتعاقــد بيــن الجيــش وشــركات عســكرية خاصــة، 
وإصبــاغ الصفــة القانونيــة علــى عملهــا، غيــر أن التفســير الثانــي 
يصطــدم بحقيقــة أنــه منــذ إدخــال مجلــس الدومــا التعديــات 
المذكــورة علــى قانــون "الخدمــة العســكرية" فــي 14 ديســمبر عــام 
2016، فإنــه لــم يتــم منــذ ذلــك الحيــن توقيــع أي عقــد بيــن الجيــش 

ــر" أو أي شــركة عســكرية خاصــة.  ــن مــن "فاجن ومقاتلي

رابعًا: موقف املوؤ�س�سات الع�سكرية والأمنية
ــة الرســمية الروســية  تمثــل موقــف المؤسســات العســكرية واألمني
ــر،  ــركة فاجن ــاط ش ــن نش ــس ع ــأي بالنف ــى الن ــا عل ــي حرصه ف
وتجاهلــت التعقيــب علــى التقاريــر اإلعاميــة التــي تشــير إلــى هــذه 
الشــركة وعاقاتهــا بالقــوات المســلحة الروســية، كمــا أنهــا لــم تســع 

إلــى فتــح تحقيــق حــول أنشــطتها. 

ــن أوضــاع هــذه الشــركات  ــي تقني ــردد الروســي ف ويرجــع الت
ــد ومعــارض  ــن مؤي ــة والعســكرية بي ــى انقســام األوســاط األمني إل
ــوف"  ــر كوروب ــق "إيغ ــن أن الفري ــي حي ــيا، فف ــي روس ــا ف لعمله
ــد  ــية يؤي ــي األركان الروس ــية ف ــتطاع الرئيس ــرة االس ــر دائ مدي
اســتخدام مثــل هــذه الشــركات الخاصــة، فــإن الجنــرال "نيكــوالي 
ــى بعــض  ــة إل ــاع الروســي، باإلضاف ــر الدف بانكــوف"، نائــب وزي

ــاز  ــي"، و"جه ــن الفيدرال ــة األم ــل "هيئ ــكرية مث ــات العس المؤسس
االســتخبارات الخارجيــة" يعارضــون منــح الصفــة القانونيــة لعمــل 

ــركات)10(. ــك الش تل

ويبــرر أنصــار االتجــاه الثانــي موقفهــم هــذا بعــدة أســباب 
ــى  ــص عل ــاع تن ــة وزار الدف ــي ميزاني ــرة ف ــا: عــدم وجــود فق منه
ــن والشــركات الخاصــة. أمــا الســبب  ــة للمتعاقدي مخصصــات مالي
الثانــي، فيرتبــط بــأن وزارة الدفــاع الروســية ســوف تكــون ملزمــة 
بــإدراج القتلــى مــن عناصــر تلــك الشــركات علــى قائمــة الخســائر 
البشــرية للقــوات الروســية، وذلــك فــي حالــة إضفــاء الشــرعية على 

عمــل تلــك القــوات.

ــإن الشــركات  ــي، ف ــام الداخل ــذا االنقس وبغــض النظــر عــن ه
العســكرية الخاصــة تواصــل عملهــا فــي أكثــر مــن دولــة مــن العالم، 
علــى نحــو مــا ســبقت اإلشــارة إليــه. ويتوقــع أن تدفــع عــدداً مــن 
ــاد  ــيع االعتم ــي توس ــة ف ــر بجدي ــية للتفكي ــادة الروس ــل القي العوام
علــى القــوات العســكرية الخاصــة. وتتمثــل أهــم هــذه العوامــل 
ــم،  ــة حــول العال ــر مــن منطق ــي أكث ــر ف ــة التوت ــي اســتمرار حال ف
ــن  ــاً ع ــيا، فض ــا روس ــي تواجهه ــة الت ــات األمني ــادة التحدي وزي
احتمــال نشــوب نزاعــات مســلحة جديــدة فــي محيطهــا الجغرافــي. 
ويــرى مراقبــون أن موســكو قــد تلجــأ ــــ إن اضطــرت ــــ لتشــكيل 
قــوات قوامهــا جنــود أجانــب يتقنــون الروســية، مــن الجمهوريــات 

ــرى.  ــابقة، ودول أخ ــوفييتية الس الس

ولــن تكــون هــذه الخطــوة مخالفــة للقوانيــن، ذلــك أن الرئيــس 
الروســي فاديميــر بوتيــن وقــع منــذ مطلــع عــام 2015 تعديــات 
ــاع  ــوزارة الدف ــا ل ــة العســكرية، يحــق بموجبه ــون الخدم ــى قان عل
الروســية التعاقــد مــع أي مواطــن أجنبــي يتقــن الروســية، ولــم 
يرتكــب أي جرائــم جنائيــة، للعمــل فــي صفــوف القــوات المســلحة، 
لكــن بصفــة جنــدي، وال يحــق للمتعاقــد األجنبــي الحصــول علــى 

ــط أو ضابــط صــف.   ــة ضاب صف

وفــي الختــام، يمكــن القــول إن روســيا ســوف تواصــل اعتمادها 
علــى هــذه القــوات، ســواء قامــت بتقنيــن عملهــا، أم ال، نظــراً 
للمنافــع العديــدة التــي ســتحصل عليهــا، والتــي يتمثــل أبرزهــا 
فــي تجنــب التكلفــة البشــرية، والتداعيــات القانونيــة المترتبــة علــى 
التدخــل العســكري المباشــر، باإلضافــة إلــى اســتمرار تحقيــق 
أهــداف سياســتها الخارجيــة المتمثلــة فــي دعــم نفوذهــا الدولــي مــن 
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